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COACHING ÉS MEDIÁCIÓ – HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK 

KÓRÓDI MÁRIA 
 

 

1.Bevezető gondolatok 

 

A mediáció és a coaching két független, önálló, eltérő elméleti alapú és történeti fejlődésű 
technika, amely azonban - kiindulópontját tekintve – nagyon hasonló. Mind a  mediátor, mind 
a coach olyan, belső és/vagy külső konfliktusokkal küzdő, problémás helyzetben lévő 
személly(ekk)el dolgozik együtt, aki(k) egyedül nem tudják fel- illetve megoldani a kialakult 
helyzetet. 

Noha mindkét szakma esetében számos hasonló elvárás is megfogalmazódik – így 
például fontos, hogy a mediátor/coach a konfliktust pozitív szemlélettel közelítse meg, vagy 
hogy kellő kommunikációs ismerettel és képességgel rendelkezzék -, elengedhetetlen a 
kompetencia-határok1 pontos kijelölése. 

Míg a mediátortól általánosan elvárt, hogy   
- konkrét konfliktusok feloldását támogassa 
- segítse a helyzet felek általi megértését 
- az emberek egymáshoz való kapcsolatának javításában működjön közre 
- segítse elő, hogy a csoport képessé váljon a konfliktusok megoldására, kezelésére,  

addig a coach esetében kívánatos, hogy 
- konkrét feladathoz adjon tanácsot 
- a stratégiai tervezésben segítsen  
- az emberek egymáshoz való kapcsolatának fejlesztését támogassa (folyamat-

tanácsadás) 
- adjon tanácsot a saját intézményi struktúra fejlesztéséhez  
- segítsen a csoportnak a konfliktusok megoldásában, kezelésében. 

 

2. Coaching és mediáció 

 

Bár a fenti különbségek fontosak, azonban – álláspontom szerint - kissé leegyszerűsített 
megközelítését adják e problémakörnek. A kompetencia-határok pontos meghatározásához 
fontos a mediátorok és coachok változást generáló szerepének, kommunikációjának, 
érzelmekkel kapcsolatos munkájának összevetése. 

                                                      
 Jogász, coach, mediátor 
1 Ilyés Dubecz Dorottya szupervízor, coach előadásának felhasználásával 
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2.1. A mediátor és a coach változást generáló szerepe 

A mediátort és a coachot is akkor keresik meg ügyfelek, ha valamilyen helyzetben rosszul 
érzik magukat. Problémáik megoldásában az addig használt eszközök nem vezettek 
eredményre, vagy éppen súlyosbították azokat. Az állandósult kényelmetlen helyzet már 
szenvedést okoz, amitől az ügyfél szabadulni szeretne.  

 A mediátortól és a coachtól is azt várják, hogy segítsen a változás elindításában. 
Munkája során, más-más módon, de mindkét segítő változást előmozdító faktorként 
működik: 

- a mediátor a külső – interperszonális – konfliktuskezelésben, a helyzet megértésben, 
kapcsolatjavításban,  

- a coach a belső – intraperszonális – konfliktusra való rálátásban, önismeretben, a 
világgal való kapcsolat-javításban. 

 Alapfeltétel, hogy a mediációban és a coachingban is olyan ügyfelekkel lehet csak 
foglalkozni, akik mentálisan egészségesek és a változás érdekében a folyamatra elkötelezik 
magukat. Az ügyfelet a változás folyamatában különböző szakaszokon segíti át a mediátor és 
a coach is. A változás szakaszaiban – felismerés, megvitatás, elfogadás, kipróbálás, beépítés – a 
mediátor az ügyfelét az elfogadásig, a coach a beépítésig kíséri el. 

 

2.2. A mediátor és a coach a kommunikációban 

A mediátor és a coach is a változás generálását kommunikációs eszközökkel segítő 
szakemberek. Munkájukban együttműködő kommunikációs viselkedést tanúsítanak, 
asszertív és erőszakmentes kommunikációt használnak. 

Elvárt kommunikációs készségeik: 
– aktív odafigyelés verbális és nonverbális kifejezése 
– empátia, bizalom és összhang megteremtése 
– ítélkezés nélküli elfogadás, saját értékítéletek zárójelbetétele 
– megfelelő kérdezéstechnikák ismerete, pontos használata 
– érzelmek mögötti szükségletek felismerése 
– összegző képesség 

 A coach, ugyanúgy, mint a mediátor, a téma teljes körű tartalmi gazdájának az ügyfelet 
tekinti, a feldolgozás folyamatát kérdésekkel vezeti, ehhez szükséges a kérdezés technika 
ismerete és begyakorlottsága.  

 A kérdések típusainak (zárt, nyitott, irányított, információs, motivációs) jól irányzott 
helyes használata nem csak a folyamatot, de a klienst is segíti a felismerésekhez való 
hozzáférésben. 
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 Mind a coachingban, mind a mediációban főként nyílt kérdésekkel dolgoznak, kivéve 
a családügyi mediáció egyes formáiban, ahol főszabályként zárt kérdések feltevését látják a 
gyakorló mediátorok indokoltnak.  

 

2.3. Érzelmek kezelése a folyamatban 

A mediátor alaphelyzetben nem foglalkozik a felek életszemléletével, a személyiség belső 
konfliktusaival, múltjukkal, jövőjükkel, tevékenysége a vitás helyzetre összpontosul. A coach az 
egész személlyel foglalkozik múltjával, jelenéve, jövőjével, amennyiben a kért és várt változáshoz 
indokolt.  

 A mediátor és a coach is gyakran dolgozik heves érzelmekkel, ezért fel kell ismerni az 
érzelmeket és tisztán kell látni, hogy az érzelmek feldolgozása, a releváns válasz milyen 
keretek között valósulhat meg a folyamatokban. 

 Abszolút korlát, hogy sem a mediátor sem a coach nem tévedhet terápiás területekre! 

 Az érzelmek mögött mindenképpen valamilyen szükséglet húzódik meg. A mediátor 
feladata verbális eszközökkel az érzelmeket szükségletté alakítani. Intenzív érzelmek 
kifejeződésének nem ad terepet a mediáció.  

 A coaching folyamatban az érzelmek kifejeződése nagyon fontos, a coach az érzelmek 
megjelenítésre kreatív módszereket alkalmaz: kártyázás, bábozás, történetmesélés. Ezek a 
módszerek abban segítik az ügyfeleket, hogy maguktól kissé eltávolítva mutassák meg 
félelmeiket, hiedelmeiket, gátjaikat. Személyes tapasztalatom volt a Balassagyarmati Börtön 
mesekörével való foglalkozásom alatt, hogy a történetmesélésnek (storytelling), mint 
módszernek, milyen erős felismerő és tudatosító, tartós életszemlélet-változást kiváltó hatása 
lehet.  

 Mind a mediációs típusokban, mind a coaching-típusok között is van olyan, amelyik elutasítja 
az érzelmek feldolgozását. Álláspontom szerint a mediációban a facilitatív, az evaluatív és a 
családügyi nem dolgoz fel érzelmeket, azokat megoldást gátló tényezőknek tekinti. A narratív 
és transzformatív mediációs módszert alkalmazók az érzelmek feldolgozását a 
konfliktuskezelés részének tekintik. A coaching módszerek közül a megoldásközpontú, brief 
coaching az, amelyik kísérletet sem tesz az ügyfél belső világának feltárására, az ülés 
folyamatában csak a remélt végkifejlet, a megtett és megtehető lépések után érdeklődik. Az 
egyéb coaching módszerekben az érzelmek feldolgozás fontos segítő a változás kiváltásához 
és tartóssá válásához. 

 

3. Szakmai etika, etikai kódexek 

 

A mediátorok és a coachok az emberek közötti vagy egyénen belüli lelki, érzelmi 
folyamatokkal kerülnek kapcsolatba, ezért nagy szakmai és etikai felelősséggel kell dolgozniuk. 
Ahol érzelmekkel foglalkozunk, bejuthatunk a másik világába, ott elindíthatunk nagyon 
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pozitív folyamatokat, de akik avatatlan kézzel, nem kellő tudással és odafigyeléssel 
közelítenek a sérülékeny intim területekhez, nagyon sokat árthatnak; ráadásul a sérülés 
sokszor rejtve marad az ártó előtt. Magam is találkoztam már olyan „segítő guruval”, akitől a 
gyors menekülést kellett választanom, mielőtt negatív spirálba lökte volna gondolataimat. 

 A mediátorok és a coachok rendelkeznek etikai kódexekkel. Nagyon fontos, hogy ezek a 
kódexek nem csak az általános alapelveket rögzítik, de a szakmai alkalmasságot és 
elvárásokat is. 

 Az Európai Unió Bizottsága kiadta az „Európai közvetítők magatartási kódexét”2. A 
kódex olyan alapelveket határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők – saját 
felelősségükre – önkéntes alapon elkötelezhetik magukat.  

 Hazai gyakorlatunkból két etikai kódexet emelnék ki: az Országos Mediációs Egyesület 
Szakmai Etikai Kódexét3 és a MAKAMOSZ kapcsolatügyeleti mediátorok etikai kódexét.4 Ez 
utóbbit a gyermekjogok erőteljes érvényesítése is jellemzi. A szabályzatok részletesen 
meghatározzák a mediátorhivatás szakmai, jogi feltételeit, jogokat és kötelességeket, valamint 
a mediátori munka gyakorlását meghatározó egységes etikai és magatartási szabályokat. 

 Az International Coach Federation (ICF), a világ legnagyobb coach szervezete által kiadott 
etikai kódex5 szerint a professzionális coach vállalja, hogy az ICF által meghatározott 
kompetenciakeretek alapján gyakorolja a szakmát és betartja az etikai kódex szabályait. 
Részletesen megfogalmazza, mit ért professzionális coach magatartás alatt, milyen 
érdekellentétek jelenhetnek meg és ezekkel milyen módon viselkedjen. Szabályozza az 
ügyfelekkel kapcsolatos professzionális magatartást.  

 A Magyarországi Coach-Szervezetek Szövetsége is elkészítette etikai szabályzatát, 
melyből külön is kiemelem azt a rendelkezést, mely szerint ha a coachig folyamatra nem az 
ügyféllel, hanem harmadik személy megbízóval (pl. munkáltató) köt a coach szerződést, „(A) 
coach a coaching folyamat során az ügyfélről tudomására jutott személyes információkat a megbízó 
részére sem szolgáltathatja ki.”6 

A legfontosabb közös etikai alapelvek eszerint 
– az emberi méltóság tiszteletben tartása 
– tartózkodás mindennemű megkülönböztetéstől, diszkriminációtól 
– etikus nyilatkozattétel 

                                                      
2 Közvetítők Európai Magatartási Kódexe http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_hu.pdf (letöltve: 

2018.03.29.) 
3 Országos Mediációs Egyesület Szakmai Etikai Kódexe http://www.mediacio.hu/magyarorszagi-jogszabalyok/ 

(letöltve: 2018.03.29.) 
4 MAKAMOSZ (Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége) Etikai Kódexe 

 http://www.kapcsolatugyeletek.egalnet.hu/object.EC9CAA4B-876C-420D-A492-7CB2EA5C0824.ivy (letöltve: 

2018.03.29.) 
5 ICF (International Coach Federation) Etikai kódexe http://www.coachfederation.hu/etikai-kodex (letöltve: 

2018.03.29.) 
6 Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége Etikai Kódexe 

http://www.coachszovetseg.hu/files/MCSZ_etikai_kodex.pdf (letöltve: 2018.03.29.)  

 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_hu.pdf
http://www.kapcsolatugyeletek.egalnet.hu/object.EC9CAA4B-876C-420D-A492-7CB2EA5C0824.ivy
http://www.coachfederation.hu/etikai-kodex
http://www.coachszovetseg.hu/files/MCSZ_etikai_kodex.pdf
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– ügyfelek jogainak, értékeinek és szabad akaratának tiszteletben tartása 
– elfogadása annak, hogy az ügyfél önkéntesen vesz részt a folyamatban, ezért abból a 

folyamat bármely pontján kiléphet 
– titoktartás, személyes információk, adatok védelme 
– független és pártatlan eljárás, bármilyen ezeket az elvárásokat befolyásoló körülmény 

felmerüléséről ügyfél tájékoztatása 
 

4. Folyamatok és folyamat-szabályozások a mediációban és a coachingban 

 

Mindkét technika a kapcsolatfelvétellel kezdődik és a folyamat lezárásával ér véget, azonban 
– még az azonosnak tűnő szakaszok mentén is – tartalmilag és funkcionálisan jelentős 
eltérések ragadhatók meg.  

 

4.1. Folyamat-szakaszok 

A kapcsolatfelvételt a mediációban a közvetítői eljárásról szóló 2002. évi LV. törvény 23.§ (1) 
bekezdése részletesen szabályozza, a coaching kapcsolatfelvételre azonban nincsen 
intézményesített szabályozás; azt a gyakorlat és a praktikus felkészülés szükségletei alakítják 
ki.  

 A kapcsolatfelvétel szakaszában mindkét eljárásban tisztázni kell a mediáció, coaching 
mibenlétét, a folyamatokra vonatkozó fontos információkat, az elvárásokat. Mindkét 
eljárásnál a kapcsolatfelvétel eredményeként szerződést kötnek a megállapodásról, a mediáció 
esetében szigorúan írásban, a coaching esetében, szóban és írásban is lehetséges. A 
megállapodásban el kell fogadni a mediátor, vagy coach személyét, részletesen jelezni kell a 
kapcsolat tartalmára, az eljárás menetére és körülményeire vonatkozó legfontosabb 
feltételeket. A megállapodás egyben formális elköteleződés is a folyamatban való részvételre.  

 Mindkét eljárási formában felmerül, hogy legyen-e előkészítő megbeszélés. Az előkészítő 
ülést támogató álláspontok szerint az előkészítő megbeszélés alkalmas a kliens/kliensek 
igényeinek, elvárásainak tisztázásra, az egymásra gyakorolt benyomások felmérésére, annak 
felmérésére, hogy az ügy alkalmas a mediációra, illetve coachingra. A támogató álláspont 
szerint ez a beszélgetés alapozhatja meg a folyamatban a megfelelő eszközválasztást. Az 
előkészítő megbeszélést elutasítók álláspontja szerint rontja a későbbi eljárás hatásfokát a 
bevonódás, prekoncepció miatt, az előre tervezett eljárás jobban irányítja majd a folyamatot, 
mint az ügyfél valóban felmerülő igényei. 

 Az ülés menete a mediációban szigorúan szabályozott a bevezető nyitó beszéd tartalmától 
egészen a megállapodás tartalmi elemeiig, az ülések lezárásáig. Fontos részei a folyamatnak 
a megszakítás nélküli idő, melyben a felek el tudják mondani, hogyan látják helyzetüket, és 
az eszmecsere, melyben a mediátor közvetítésével reagálnak egymás igényeire.  

 A coachingban is vannak folyamat-modellek, melyek keretet és struktúrát adnak a 
coaching számára, ezeket a kereteket a coach önkéntesen és rugalmasan kezelheti. Talán a 
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rendszerszemléletű coaching folyamat a legáltalánosabban használt: elvárások tisztázása, 
elemzés és célmeghatározás, alternatívák, változások tartósságának biztosítása.  

 A mediációs ülés lezárása a megállapodás megkötésével, vagy annak megállapításával 
történik, hogy a megállapodás nem jött létre (utalva a további folytatás lehetőségére). A 
coaching ülés lezárása az ülés folyamán kapott impulzusokra való rákérdezéssel, a „mi 
változott az ülés kezdete óta” kérdéssel, és az ügyfél által vállalt lépés megismerésével zárul, 
melynek teljesítését a következő ülés elején megbeszélhetik.  

 Mindkét eljárás lezárásánál elvárt, hogy pozitív, energizáló és megbecsülést adó, a 
felek felé tiszteletet mutató elköszönéssel fejeződjön be. 

 

4.2. Kaukusz-ülés a mediációban 

A kaukusz-ülés, azaz a különtárgyalás, amely során a felek külön-külön folytatnak 
megbeszélés a mediátorral. Akkor érdemes és szükséges igénybe venni, ha a felek fontos 
érzelmi kérdéseket nem mondanak ki, de kerülgetik azokat, s így elakadnak a folyamatban, vagy 
ha érzelmi ügyben heves reakciót kell levezetni. Nagyon fontos külön ülést tartani akkor is, 
ha segítséget kell nyújtani a gyengébb félnek a kommunikációs „egyensúlytalanság” 
kiküszöbölésében. 

 Míg az itthoni gyakorlat nem vagy csak nagyon korlátozottan támogatja a kaukusz 
ülések tartását, addig Strasszer és Randolph mediációról szóló könyvükben – az angol 
gyakorlatra is építve – a mediáció egyik legfontosabb összetevőjének tartják. (Nagy-
Britanniában az is lehetséges, hogy a mediátor az ügyfelet otthonában keresse fel.) Kaukusz-
ülésen a mediátor közvetlenül és bizalmasan beszélget a felekkel. Itt jobban megismerheti a vita 
mélyebb, valódi okát, mögöttes motívumait, a rejtett igényeket. Ezek az ismeretek segítik a 
mediátort, hogy a feleknek segítsen megtalálni a közös megegyezés alapját. 

 Lényeges a kaukusz-ülés bizalmas jellege. Az elhangzottakat a mediátor csak annyiban 
hozhatja a másik fél tudomására, amennyiben a fél hozzájárul. 

 A különtárgyalás alatt tehetők fel az ún. BATNA/WATNA kérdések – azaz, hogy a 
megállapodással vagy annak elmaradásával mit nyerhet vagy veszíthet a fél? Ez a kérdés a 
közös tárgyaláson nem alkalmazható, mert egyoldalúan ronthatja a fél pozícióját. 

 A különtárgyalás alkalmas terep lehet arra is, hogy az ügyfelet „beállítsuk a másik 
cipőjébe” (metatükör), azaz elgondolkodtassuk arról, hogy mit gondol arról, hogy a másik fél 
mit gondol, mit érezhet. Ez egy a coaching folyamatokban használt NLP-s módszer, amit egy 
vagy több emberhez kötődő negatív érzelmek feloldására alkalmas eljárás. 

 

4.3. Az egyoldalú békeajánlat 

Számomra az egyoldalú békeajánlat mediációs tartalma nehezen értelmezhető és – bár sok 
ilyen utalást láttam – szerintem nem azonosítható az ingázó mediációval. Ez utóbbiban a 



45 | AKV Európai Szemle  2018/2 
 

mediációra a felek valamennyire nyitottak, csak nem akarnak, vagy „veszélyes” egy helyen 
tartózkodniuk.  

 Az egyoldalú békeajánlat esetében csak az egyik fél nyitott, a másik teljesen elzárkózik 
a meditációtól. A mediátor csak ezzel a féllel találkozik, végigviszi a mediációs folyamatot 
egészen a megállapodásig, ami ez esetben maga a békeajánlat. A mediátor ezzel az ajánlattal 
keresi meg a másik felet. A békeajánlat kidolgozását és az ezzel kapcsolatos közvetítési 
folyamatot fontosnak tartom, a békeajánlat kidolgozásához vezető eljárás pontosabb feltárását 
és a mediációs eszközök mellett, más, esetleg coaching eszközök használatának vizsgálatát 
értelmesnek tartanám. 

 

4.4. Sikeresség és eredményfelelősség 

A mediátor felelőssége a tárgyalással kapcsolatos elégedettségre, a folyamatra és a megfelelő 
környezetre terjed ki.  

Ennek keretében felelős 
– a folyamat részlehajlásmentes vezetéséért, a felek közötti „egyensúlytalansági” helyzet 

kezelésével 
– a gyengébb fél figyelmeztetéséért, ha számára indokolatlanul hátrányos megállapodás 

készülne 
– szakmai megoldásaiért, hogy a jól választott mediációs technikák ne ronthassanak a 

felek helyzetén 
– önismerete és szakmai felkészültsége folyamatos karbantartásáért 
– pozitív pszichikai állapotú ülés vezetéséért 
– etikai alapelvek betartásáért és betartatásáért. 

Nem felelős azonban a felvetett témákért, azok tartalmáért. Az eredmény is a felek felelőssége. 

 Akkor tekinthető sikeresnek a mediáció ha a felek megállapodnak, vagy nem állapodnak 
meg, de úgy mennek el, hogy változott kommunikációjuk és viselkedésük a másik féllel 
szemben. 

 A coach felelőssége is a folyamatért áll fenn, a világos stratégiai célok megfogalmazásáért, 
a megfelelő, az ügyfél számára biztonságos környezet biztosításáért.  

Ennek keretében felelős 
– szakmai megoldásaiért, hogy a jól választott coaching technikák ne ronthassanak a fél 

helyzetén 
– azért, hogy az ügyfélben ne alakuljon ki függés a folyamattól vagy a coachtól 
– önismerete és szakmai felkészültsége folyamatos karbantartásáért 
– pozitív pszichikai állapotú ülés vezetéséért 
– etikai alapelvek betartásáért és betartatásáért. 

Nem felelős a felvetett témákért, azok tartalmáért. Az eredmény, a változás minősége, 
formája, tartalma az ügyfél felelőssége. 
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 Akkor tekinthető sikeresnek a coaching, ha az ügyfél pozitív önképpel távozik, és 
eredményként éli meg a változást, tudatosabbá válik és vállalja a felelősséget, egyben bízik 
abban, hogy amit elérni szeretne, az sikerülni is fog. 

 

5. Összegzés, következtetések 

 

Álláspontom szerint a mediáció és a coaching fontos különbsége és egyben erős találkozási 
pontja, hogy  

- a mediátor – bár a jövőre fókuszálva, de - „régi” dolgokat tesz rendbe, a coach a 
„jövővel” dolgozik; 

- a mediációban az „ügy” áll a középpontban, a coachingban a „kliens” a maga változtatni 
akarásával;  

- a mediátor az ügyben résztvevőket valahonnan valahova akarja eljuttatni, a coach a 
változási folyamatokhoz ad tanácsot;  

- a coach segít a kliensnek összerakni és megmozdítani saját belső erőforrásait, a 
mediátor transzparenssé teszi a valódi szükségleteket;  

- a mediátor szikárabb, meghatározottabb kommunikációs eszközöket használ, a 
coachingban a kreatív eszközök színes választéka áll rendelkezésre. 

Ha ezeket a lehetőségeket együttesen alkalmazzák, elő lehet segíteni tartós pozitív kapcsolati és 
önértékelési változásokat.  

 2011-ben Fazekas Márta, az IACM7 Mediációs szekció vezetőjeként azt írta: „Nagyon 
csodálkozom, hogy a coachok nem tanulnak mediációt, pedig a krízis kanalizálása nélkül nem kezdődhet 
coaching folyamat, azaz érdemi coach munka.”8 Az azóta eltelt hét évben e területen lényegi 
változás nem történt. Fazekas Márta azon kitételével, hogy a mediáció a coaching előszobája, 
nem értek egyet, mert azt sugallja, hogy az egyik tudás talán fontosabb a másiknál. A két 
módszer együtt használata nem jelenti, hogy bármelyik fontosságban, vagy hasznosságban többet adna 
a másiknál. Mindkettőnek megvan a maga jól körülhatárolható szerepe, ugyanakkor azok a találkozási 
felületek is, ahol a két módszer összekapcsolása új minőségű változást hozhat létre. 

 Annak eldöntése, hogy melyik eszköz előzze meg a másikat, minden ügyben egyedileg 
mérlegelendő: 

– A mediáció elsőségének választásához indok lehet, hogy a mediáció eredménye olyan 
megállapodáshoz vezethet, amely pillanatnyi békét jelent. Az ügyfelet feszélyező 
ügyben megnyugvás van. A nyugalmi helyzet alkalmas arra, hogy coachinggal 
tartósabb személyes változás is elérhető legyen, amely változás a konfliktussal érintett 
kapcsolatot hosszú távon is pozitívan érintheti. 

                                                      
7 International Association of Coaching and Mediation – a Coaching és Mediáció Nemzetközi Szövetsége 
8 Fazekas M.: Coaching és mediáció kéz a kézben. https://www.hrportal.hu/hr/coaching-es-mediacio-kez-a-kezben-

20110817.html (letöltve: 2018.04.02) 

https://www.hrportal.hu/hr/coaching-es-mediacio-kez-a-kezben-20110817.html
https://www.hrportal.hu/hr/coaching-es-mediacio-kez-a-kezben-20110817.html
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– A coaching elsőségének választásához indok lehet, hogy a fél saját szerepére, 
attitűdjére jobban rálát, a maga motivációit, szükségleteit jobban felismeri, önbizalma, 
önbecsülése növekedhet. Mindezek hatására a konfliktus mélyebb feloldására és a 
felek közötti pozitív kapcsolat kialakítására, tartós megoldásra nagyobb az esély. 

Vitatott és eldöntendő kérdés az is, hogy mikor lehet, illetve egyáltalán lehet-e ugyanazon 
személy a mediátor és a coach is ugyanabban a konfliktus-feloldási folyamatban. Akik azt állítják, 
hogy nem lehet, arra hivatkoznak, hogy ez befolyásolhatja a felek pártatlan megítélését. Bár 
nálunk még szokatlanul hangzik, de vannak olyan iskolák9, melyek „coach-mediátor”-
képzést nyújtanak. Alapelvük, hogy a mediátor, mielőtt a konfliktusos feleket egymásnak 
eresztené, coaching módszerekkel segítse őket az egyéni cél-elképzelés megfogalmazásában, 
így az asztalhoz ülő felek már nem csak a „dühüket” vihetik, de a jó megállapodáshoz 
szükséges előkészítettséget is. Az „elő-coachingolással” a felek kiegyensúlyozottabban, a 
tárgyaláson erősebb egyenrangúsággal léphetnek fel. Véleményem szerint az etikus eljárással 
végzett összetett munka során a pártatlanság sem sérülhet. Erre jó példa a kaukusz-ülések 
hasznossága.  

 Meggyőződésem, hogy egyre individualizáltabb világunkban, ahol a közösségi 
szabályozó erő kevésbé működik a humán segítő szakmáknak egyre nagyobb tere lesz az 
egyéni kapaszkodók keresésében. Ezért a képzési rendszerben is érdemes lehet törekedni az 
ún. „multipotenciálisabb”10 képzések meghonosítására. Az egymáshoz közelálló segítő 
formáknál nem csak a kompetencia-határokat, de az együttes folyamatok lehetőségét is 
felvázoló, kreatív oktatás, az együtt alkalmazható tudások ismeretét nyújtva mélyebb 
szakmai kompetenciákat adhatna a mainál a majdani mediátoroknak és coachoknak. 

 Fontos lenne olyan szellemi és gyakorlati műhelyek létrehozása, melyekben a 
mediátorok és coachok együtt gondolkodnak, formálják a maguk és a közös terepek 
szellemiségét, módszertanát, lehetőségeit és együtt dolgozva alakítják ki a jó gyakorlatokat.

                                                      
9 például a Jutta Groth alapította „neustart” - Institut für Mediation und kreative Lösungen  
10 E. Wapnick: Miért nincs mindenkinek hivatása? TEDexBend-előadás. Elhangzott 2015 áprilisában. 

https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling?language=hu 

https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling?language=hu

